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Der indkaldes til møde i Taars
Menighedsråd onsdag den 9.
november 2016. Vi mødes i
BEMÆRK! SOGNEGÅRDEN.

Dato: 30.10.2016

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

1. Referat godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
3. Sidste nyt omkring
præstestillingen.
4. Ordinære MR-møde 14.12.2016
foreslås flyttet til ONSDAG DEN
30.11.2016. (MR skal konstituere
sig forud for den nye valgperiode.
5. Orientering ved kassereren.
6. Stop for salg af gravsteder på
den ny kirkegård v.
kirkegårdslederen.
7. Orientering med baggrund i
møde mellem Ugilt og Tårs MR
afholdt 28.10.2016 på
provstikontoret.

Blad nr. 61
Formandens initialer:
CS

2. Tirsdagscafe, sogneaften og Allehelgensgudstjenester
med efterfølgende kaffe i sognegården var velbesøgte og
fine arrangementer.
Opfordring til at være med i Vejkirker, men menighedsrådet
takkkede igen nej.
Formanden takkede for godt samarbejde i menighedsrådet
de sidste fire år, og en særlig tak blev rettet til Jonna
Andersen, der forlader rådet.
Menighedsrådets nytårsfest for ansatte afholdes fredag den
20.jan.
3. Bred og orienterende drøftelse om den genopslåede
præstestilling i pastoratet.
4. Konstituerende møde torsdag den 24. nov. kl. 19.00
5. Menighedsrådet besluttede alene at benytte Spar Nord,
selv om vi er udenfor indskydergaranti.
Menighedsrådet godkendte Budget 2017.
Kvartalsrapport pr 30/9 omdelt i kopi og kommentert.
6. 2017 indstilles nye begravelser på ny kirkegård

8. Etablering af niveaufri adgang til
Tårs kirke. Orientering med
baggrund i tilbagemelding fra PU.
9. Konfirmandundervisning og
ekstrahjælp pga uafklaret
præsteansættelse.
10. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præst,
kirkegårdsleder og udvalg.
11. Evt.

7. Formand og kontaktpersoner fra begge råd har holdt
møde med Anni Slot, og menighedsrådet gav dem
opbakning til videre forhandling
8. Formanden orienterede om sagsforløbet, og
Menighedsrådet har taget det til efterretning.
9. Løn til ekstrahjælp godkendt
10. Kontaktperson: Kirkens medarbejdere skal på besøg på
Hospice i Frederikshavn fredag, den 25. nov.
Præsten: Der bliver en lørdagskonfirmation igen den sidste
lørdag i april 2017. Julehælp som sædvanlig.
Børne/Unge: Der har været afholdt velbesøgte gudstjenester
til Spagetti og BUSK
Kirkegårdsudvalg: Referat udsendt fra møde fredag, den 7.
okt.Det blev kommenteret.
Menighedspleje: Besøgstjeneste godt i gang. Der deltager 6
fra Tårs-Ugilt i et møde i Nørre Uttrup den 11. nov. om
besøgstjeneste
11. Skal menighesrådsmøderne flyttes til Sognegården?
Mødet hævet kl. 20.50
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underskrifter

